
 
KEHITÄ PAIKKATIETOA HYÖDYNTÄVÄ TEHTÄVÄ  

PaikkaOppi Plus -hanke julistaa kilpailun paikkatietoa hyödyntävän opetusidean 
kehittämisestä. Kilpailu on suunnattu ala- ja yläkoulun sekä lukion opettajille. 

 Tehtävän tulee olla lyhyt (n. 10-30 minuuttia) ja helposti käyttöönotettavissa. 

 Se voi liittyä mihin tahansa oppiaineeseen ja olla suunnattu mille tahansa 
luokkatasolle alakoulusta lukioon. 

 Tehtävässä voi hyödyntää kännyköitä, tabletteja tai se voi olla toteutettavissa 
työasemilla. 

 Se voi liittyä paikkatiedon käyttöön arkipäiväisessä elämässä, uuden opiskeltavan 
asian esittelemiseen tai asiasta viestimiseen paikkatiedon avulla.  

 Tehtävässä voi hyödyntää:  

 

o interaktiivista karttapalvelua (esim. PaikkaOppi, Paikkatietoikkunan 
karttaikkuna, Google Maps, Here Maps).  

o puhelinten paikannussovelluksia  

o jotain muuta geomedian* palvelua kuin interaktiivisia karttoja (esim. 
Instagramin tai Flickrin kuvakartat, Google Earth, Facebook Places). 

*(geomedia=media, jossa on sijaintitieto mukana) 

 

KEKSI TEHTÄVÄ JA JULKAISE SE FACEBOOKISSA  

1. Anna tehtävälle nimi. 
2. Kerro mihin oppiaineeseen (tai oppiaineisiin) ja mille luokkatasoille tehtävä on 

suunnattu. 
3. Kirjoita lyhyt ja ytimekäs ohje, miten tehtävä toteutetaan ja mitä laitteita tai 

verkkopalveluita tehtävässä käytetään. 
4. Kuvaa lyhyesti mitä tehtävässä on tarkoitus oppia. 
5. Lähetä oma ehdotuksesi postauksena tehtävään liittyvän kuvan kanssa kilpailun 

Facebook-sivulle: 
 

https://www.facebook.com/paikkatietokilpailu/ 

tai lähetä ehdotuksesi sähköpostitse koordinaattorille, joka siirtää ehdotukset 
Facebookiin (virpi.hirvensalo@turku.fi). Voit lähettää ehdotuksen myös nimimerkillä. 

 

Kilpailu 

opettajille – 

voita tabletti! 



ÄÄNESTÄ PARASTA TEHTÄVÄÄ 

Facebookissa:    https://www.facebook.com/paikkatietokilpailu/ 
tai 
PaikkaOppi Plussan blogissa:   http://blog.edu.turku.fi/paikkaoppi/ 
 

PALKINNOT 

 Tuomareiden valitseman voittajan palkinto on kenttäolosuhteisiin sopiva, pölyn ja 
veden kestävä Samsung Galaxy Tab Active 8 -tabletti.  

 Yleisöäänestyksen voittajalle palkintona on Gigantin 50 euron lahjakortti. 
 Yhteystietonsa jättäneiden äänestäjien kesken arvotaan myös Gigantin 50 euron 

lahjakortti. 

Tuomarit: 

 Rami Ratvio, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. 
 Markus Jylhä, koordinaattori, Geopiste, Helsingin yliopiston LUMA-keskus 
 paikkatietoyhteistyön koordinaattori Sanna Jokela, Lounaispaikka 
 pedagoginen ohjaaja Teemu Tauriainen Tietokone opetuksessa (TOP) -keskus, 

Turku 

 

TEHTÄVÄIDEOIDEN JULKAISEMINEN PAIKKAOPISSA  

Tuomareiden valitsemat tehtävät julkaistaan uudella PaikkaOppi -sivustolla, joka avataan 
joulukuussa 2015. Tehtäviin liitetään Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -
lisenssimerkintä, mikä tarkoittaa että tehtäviä saavat muut jakaa ja muokata omiin 
tarkoituksiinsa, mutta tekijä täytyy mainita. Lisätietoa: http://creativecommons.fi/ 

 
          PaikkaOppi Plus -hanke toimii Turun kaupungin  
           TOP - keskuksessa. Hankkeen tavoitteena  
          on kehittää käytännön oppimistilanteissa  
          testattuja pedagogisia toimintamalleja, 
          joilla paikkatiedon hyödyntäminen on  
          mielekästä ja motivoivaa sekä peruskoulun   
          ja lukion uusien opetussuunnitelmien mukaista. 
          Lue lisää: http://blog.edu.turku.fi/paikkaoppi/ 

      

                           

                                   

 

KILPAILU- JA ÄÄNESTYSAIKA 

1.10.-10.12.2015 
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